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Förord 

Denna studie presenterar resultatet av vårt Självständiga arbete 1 för grundlärarprogrammet Fk-

3 och 4-6, 15 hp som utförts under vårterminen 2016.  Vi vill först och främst tacka de lärare 

som ställt upp på intervjuerna som lagt grunden för hela vår studie. Till sist vill vi rikta ett stort 

tack till vår handledare Magdalena Cedering för hennes stöd och engagemang genom detta 

arbete.  
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Sammanfattning 

Studien är av kvalitativ karaktär och halvstrukturerade intervjuer ligger som grund för denna. 

Intervjuerna skedde med sex behöriga lärare från olika skolor i Uppland. Syftet med studien är 

att skapa en grund för att kunna förhålla sig rättvist till läxan i vår kommande yrkesroll. Vi 

anser att läxans roll i skolan ej tas upp till diskussion trots dess omfattning.  

Sammanfattningsvis har studien påvisat läxans komplexitet samt dess tudelning. 

Majoriteten av lärarna är eniga om att läxan är en uppgift som ska ske utanför ordinarie skoltid 

och genomföras självständigt. Samtidigt visar studien att elever i de lägre åldrarna behöver stöd 

för att kunna genomföra läxan. Detta stöd skiljer sig åt från hem till hem, vilket är ett av de 

främsta argumenten de lärare som arbetar läxfritt lyfter. I och med detta lyfter studien läxan ur 

ett jämlikhetsperspektiv och dess problematik. Studien visar att tiden är en bidragande faktor 

till att läxor ges respektive inte ges. De lärare som arbetar med läxor i sin undervisning menar 

att färdighetsträning samt läsinlärning inte hinns med under ordinarie skoldag. Dock menar 

samma lärare att tiden att administrera läxan inte heller finns. Å andra sidan anser de lärare som 

arbetar läxfritt att tiden att administrera läxan kan användas till färdighetsinlärning och 

läsinlärning i skolan. Detta påvisar läxans tudelning inom den svenska skolan. Läxans tudelning 

beror till stor del av bristen på tillförlitlig forskning, tradition samt tolkningen av gällande 

styrdokument.  
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1. Inledning 

Stress är idag ett vanligt förekommande tillstånd hos både vuxna och barn. Detta 

samhällsproblem växer sig allt större och vi frågor oss varför? Kan det bero på att gränsen 

mellan arbete och fritid långsamt suddas ut. Idag har de flesta svenska barn långa dagar i skolan 

med både undervisning och fritids. Därutöver skall även fritidsaktiviteter hinnas med och tid 

med familjen. Vi är två lärarstudenter som valt läxor som ämnesområde då vi anser att det är 

ett intressant ämne som väcker känslor hos de flesta och som i princip inte har nämnts under 

våra tre år av studier. Dock är debatten kring läxor ständigt igång på olika sociala medier men 

även i tv och i debattartiklar. I och med denna studie är därför våra förhoppningar att vi ska få 

en klarare bild av läxans betydelse samt hur vi bör förhålla oss till den i vår kommande 

yrkesroll.  

Alla har en bild av vad en läxa är då de flesta gått i skolan under sin uppväxt. För vissa är 

bilden av läxan nästintill romantisk medan den för andra upplevs som svår och oövervinnerlig. 

För oss båda skribenter har läxan varit det förstnämnda, vi båda upplevde läxan som något 

lustfyllt och stimulerande. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar, med andra ord våra 

praktiktillfällen, har vi mött olika typer av läxor samt bevittnat hur olika lärare valt att arbeta 

med dessa. Då det inte finns några riktlinjer om hur man bör arbeta med läxor som lärare är 

variationen stor, dels mellan lärare men även mellan skolor. Skollagen slår fast vid att alla barn 

i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning i skolan. Självklart är det så att hemförhållandena 

varierar i stor uträckning vilket borde resultera i att vårt uppdrag endast skall ske under ordinarie 

skoldag. Är det acceptabelt att lägga en del av skolarbetet utanför skolans väggar? Eller behövs 

läxor för barn som kräver lugn och ro eller lite mer tid för att kunna genomföra sitt skolarbete 

med framgång.  

 

1.1 Bakgrund 

Förr gick barnen inte skolan i samma utsträckning som idag, istället var det kyrkan som 

upprätthöll undervisningen i läsning och kristendomskunskap (Larsson & Westberg, 2011). 

Barnens skolgång varierade, vissa barn gick endast ett fåtal dagar i veckan och i vissa fall endast 

under några månader per år. Fram till 1800-talet var skolan i Sverige styrd av den svenska 

kyrkan. I en svensk kyrkolag utfärdad år 1686 benämns det att föräldrarna, klockarna och 

prästerna gemensamt ska ansvara för barnens undervisning. År 1723 utfärdas även ett kungligt 

beslut där föräldrarnas ansvar över barnens utbildning poängteras. År 1842 genomfördes 

folkskolestadgan i Sverige. Folkskolestadgan var en reaktion på den hastigt växande 
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underklassen. Makthavarna kunde på så sätt kontrollera och disciplinera den svenska 

underklassen. I och med den svenska folkskolestadgan bestämdes det att varje socken skulle ha 

en skola samt en folkskollärare som var seminarieutbildad (Larsson & Westberg, 2011). 

Folkskolestadgan var en början till den skola vi i Sverige har idag. Dagens barn går i skolan 

från måndag till fredag då vi idag har en obligatorisk skolplikt. Dagarna i skolan är idag inte 

bara längre utan även mer innehållsrika än förr. Skolan fungerar inte bara som 

undervisningsplats utan även som en plats där eleverna kan befinna sig när föräldrarna arbetar. 

Även om mycket i skolan har förändrats över tid lever det fortfarande kvar gamla riktlinjer vi 

förhåller oss till. I läroplanen utfärdad år 2011 lyfts föräldrarnas ansvar över barnens skolgång, 

dock delas nu detta ansvar med läraren istället för med klockarna och prästerna (Skolverket, 

2014).  

Något som även funnits med under en lång tid i skolans verksamhet är läxan. Läxan är än 

idag ett komplement till skolans undervisning. Redan under 1600-talet fick svenska barn i 

hemuppgift att memorera delar ur Luthers Lilla katekes (Larsson & Westberg, 2011). Syftet 

med Lilla katekesen var främst att forma ett kristet samhälle men även öka läsförståelsen hos 

befolkningen. Redan under 1700-talets slut lyfts debatten om utanläsningen, allt fler menade då 

att textmemorering har blivit ett pedagogiskt problem (Larsson & Westberg, 2011). Debatten 

om läxor och memorering pågår än idag. I skolan ges fortfarande läxor vars enda syfte är att 

memorera, exempelvis glosor. Är denna typ av hemuppgift givande för alla elever eller är den 

bara tidskrävande? En av Sveriges idag ledande debattörer om läxor är författaren och läraren 

Pernilla Alm. Alm ifrågasätter läxor och dess funktion i lärandet. Pernilla Alm tar bland annat 

upp förhållandet mellan läxa och tid, vilket hon anser är problematiskt då dagens barn lär sig 

att ta med arbete hem och skjuta fritiden åt sidan (Alm, 2014). Även fast tiden i skolan har 

förlängts över tid finns läxan ändå kvar som komplement till undervisningen. Vi ställer oss 

frågan om läxans syfte då det idag finns skolor som uttalat arbetar läxfritt med goda resultat. 

Är då läxan till stor del bara ett verktyg för att upprätthålla samarbetet mellan skola och hem? 

Eller är det bara en gammal tradition som lever kvar? 

 

1.1.1 Läxans roll i styrdokumenten  

I dagens styrdokument det vill säga läroplanen från 2011 nämns det ingenting om läxor eller 

hemuppgifter. Dock står det att skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen (Skolverket, 

2014). I läroplanen för grundskolan från år 1962 finns det däremot en rubrik som nämner både 
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hemuppgifter och studieteknik. Under denna rubrik står det att: Huvuddelen av det med skolan 

förbundna arbetet bör eleverna utföra på skoltid. Det står även att hemuppgifterna ska lära 

eleverna att ta ansvar och organisera kunskapsinhämtningen samt sin tid. Denna läroplan tar 

även upp att läxor i de yngre årskurserna endast bör ges sparsamt. Det står också att läxor i 

årkurs 1 bör undvikas. (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962). I Läroplan för grundskolan, Lgr 69 

finns ingen rubrik för hemuppgifter, dock nämns hemuppgifter i texten under rubriken 

Studiernas uppläggning och inriktning. Under denna rubrik står begreppet hemuppgift. Det står 

bland annat att hemuppgifter har en underordnad betydelse för eleverna och det benämns att 

elevernas fritid ska användas för rekreation. I läroplanen från 1969 presenteras det att 

hemuppgifter bör vara frivilliga: Hemuppgifter bör följaktligen i största möjliga utsträckning 

vara frivilliga för eleverna (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1969). I 1980 års läroplan för 

grundskolan lyfts återigen hemuppgiften som en väsentlig del av skolarbetet: Hemuppgifter för 

eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att ta ansvar för en uppgift, 

avpassad efter deras individuella förmåga, är en väsentlig del av den karaktärsdaning som 

skolan skall ge (Skolöverstyrelsen, 1980). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) benämns inte hemuppgifter överhuvudtaget i likhet 

med dagens giltiga styrdokument. I samtliga läroplaner betonas dock vikten av samverkan 

mellan skola och hem. Läxans roll i styrdokumenten har varierat genom åren, från att begreppet 

hemuppgift haft ett eget avsnitt i Läroplan för grundskolan 1962 till att i dagens styrdokument 

inte nämnas. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att belysa motiven till att lärare väljer att arbeta med läxor, respektive 

inte arbeta med läxor, i sin undervisning. Vi vill ta reda på om de läxor som ges har ett tydligt 

syfte och sätts in i ett sammanhang för eleven. Dessutom vill vi ta reda på syftet med att inte ha 

läxor i undervisningen. Därför lyder våra frågeställningar:  

Vad är en läxa?  

Vad fyller läxor för funktion i undervisningen?  

Hur motiveras arbetet med läxor respektive läxfritt?  

I vilka undervisningssammanhang används läxor? 
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi att presentera forskning som tidigare gjorts om läxor. Vi kommer 

bland annat att lyfta vad begreppet läxa betyder men även vilken funktion och effekt den har. 

Dessutom kommer vi redogöra hur läxans roll har presenteras i styrdokumenten från år 1962 

framtill dagens gällande riktlinjer.  

 

2.1 Begreppet läxa 

Ordet läxa definieras ofta i svenska ordböcker som en hemuppgift. Pedagogen Ingrid Westlund 

definierar begreppet läxa som: en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan 

uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv (2004). Harris Cooper 

verksam inom socialpsykologi menar att läxor kan definieras som uppgifter från lärare, avsedda 

att genomföras under ”icke skoltid” (2007). I likhet med Coopers definition menar Hellsten att: 

Läxa är det arbete som inte sker på lektionstid (2000).  Lesley Painter definierar en läxa som 

en förlängning av klassrummet (2004).  

 

2.2 Läxans funktion 

Enligt Cooper finns det flera olika syften med att ge läxor. Harris Cooper menar dock att det 

finns fyra syften som framträder oftare än andra. Ett av de vanligaste syftena är att öva och 

förstärka det som redan presenterats i klassrummet, det vill säga repetition. En annan typ av 

läxa är den förberedande läxan, syftet är då att förbereda eleverna för kommande arbete för att 

på så sätt erhålla maximal nytta av de kommande lektionerna. I likhet med Painter (2004) menar 

Cooper att läxan även kan användas som en förlängning av lektionen. Eleven lär sig om något 

för att sedan tillämpa sin kunskap på något annat. Det sista syftet Cooper nämner är de läxor 

som ges för att eleven ska använda sig av flera färdigheter. Några exempel på dessa typer av 

läxor kan bland annat vara bokrapporter, vetenskapsprojekt eller kreativt skrivande. Andra 

syften till att lärare använder läxor i sin undervisning är ofta att främja kommunikationen mellan 

barn och föräldrar, uppfylla skolledningens direktioner men även för att straffa elever (Cooper, 

2007). 

Painter menar att läxor har en avgörande roll i elevernas inlärning. I Painters bok Homework 

lyfter hon flera av läxans fördelar. Painter tar exempelvis upp läxans positiva roll där den 

förstärker elevens inlärning och hon menar även att läxorna bidrar till att eleverna lär sig att 
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arbeta individuellt och utveckla en god studieteknik. Läxor är även en slags förlängning av 

lektionen menar Painter något som även Cooper lyfter i sin forskning. Painter menar till och 

med att läxan är en betydande byggsten i elevernas inlärningsprocess. I ett avsnitt i boken där 

läxans roll beskrivs, nämner Painter att eleverna inte förstår över läxans betydande roll i deras 

inlärning (2004).  

I artikeln Läxor är inget att orda om skriver Hellsten om läxans dominerande roll i 

elevernas undervisning. Hellsten menar att läxan dock ofta associeras med omsorg och kärlek 

istället för en arbetsbörda. Hellsten lyfter även att begreppet läxa knappt tas upp i betydelsefull 

pedagogisk litteratur och när läxan nämns i litteraturen nämns ingen problematik kring den utan 

istället värdesätts läxan högt. I och med detta menar Hellsten att läxan framställs som en 

tradition istället för en arbetsmetod (Hellsten, 1997). I Hellstens intervjuer framgår det att både 

elever och lärare ser läxor som en självklar del i skolans verksamhet. Lärarna menar att eleverna 

behöver läxor för att kunna befästa de kunskaper de lär sig under skoldagen. Lärarna menar att 

tiden är en bidragande faktor till att läxor ges då eleverna ej hinner med att befästa sina 

kunskaper under skoldagen (Hellsten, 2000). I Ingrid Westlunds forskningsstudie om läxor 

framgår det istället att eleverna vill ha längre skoltid och färre läxor. Detta beror främst på att 

eleverna upplever sin fritid som en gråzon istället för en tydlig fritid att ägna sig åt andra 

aktiviteter än skolarbete. Westlund menar även att man som lärare bör tänka över läxans roll i 

sin undervisning då läxan på ett sätt bidrar till att föräldrar och elever får större ansvar för 

elevernas inlärning (Granström, 2007).  

I Strandbergs studie Läxor som gränsobjekt mellan hem och skola? undersöker han vilka 

läxor som kan bidra till ett ökat samarbete mellan hem och skola. Syftet med Strandbergs studie 

var att granska vilka läxor som påvisade ett ökat samarbete mellan hem och skola respektive 

läxor vilka inte bidrog till ett ökat samarbete. Strandbergs resultat visar att de läxor som bidrog 

till givande diskussioner i hemmet men även i skolan behöver vara utformade på ett sådant sätt 

att läxan berör olika åldersgrupper samt människor från olika delar av världen (2013). 

 

2.3 Läxans effekt 

Enligt Cooper ökar läxans effekt med elevernas ålder. Han menar även att effekten beror på 

skillnaden i elevernas hemförhållanden och beroende på vilket ämne läxan har (2007). I boken 

Synligt lärande för lärare förklarar John Hattie, utifrån metaanalyser av 50 000 

forskningsstudier med 80 miljoner deltagande elever, vilka egenskaper som gör skillnad i 

skolan. Hattie, som är professor i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i 
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Australien, nämner i sina forskningsstudier allt från klassrumsplacering till 

lektionsgenomförande. Faktorerna är indelade i sex olika kategorier; skolan, läraren, eleven, 

hemmet, undervisningen samt läroplanen. Hattie menar att alla dessa faktorer har en påverkan 

på elevers studieprestationer. Elevernas prestationer presenteras med en effektskala som har en 

brytpunkt på 0,40. Allt som sker i skolan bör ha en effektstorlek över 0,40 för att positivt främja 

elevers utveckling. John Hattie har utifrån sina metaanalyser kommit fram till att läxor har en 

effektstorlek på 0,027. Denna effektstorlek är baserad på både gymnasieelever och 

grundskoleelever. Dock är effektstorleken för grundskoleelever med läxor -0,080 vilket pekar 

på att läxor är skadligt för de yngsta elevernas lärande (2012). 

Sammanfattningsvis, läxan är komplex så som Westlund beskriver den: en svårfångad 

hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och 

hem, individ och kollektiv (2004). Dock är dess definition enklare, då läxan i de flesta ordböcker 

presenteras som en hemuppgift. Det finns flera förespråkare av läxor, några framträdande är 

bland andra Cooper och Painter. De båda menar att läxan fyller en viktig funktion då den bidrar 

till att befästa elevernas kunskaper. Någon som däremot ifrågasätter läxor och dess funktion är 

professorn John Hattie. I sin forskning presenterar Hattie läxans negativa påverkan av barnens 

inlärning, detta påvisas i boken Synligt lärande för lärare med hjälp av så kallade 

effektstorlekar (2012).  
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3. Teoretiska perspektiv 

I det här kapitlet presenteras de teoretiska perspektiv vi utgått och använt oss utav i denna studie 

om läxor. Läxor är till för att befästa kunskaper och det finns många teorier om hur denna 

kunskap skall inhämtas.  

Det kognitiva perspektivet lägger bland annat fokus på hur människan tar emot och 

bearbetar information. Perspektivet utgår från att människan är aktiv. En av 

förgrundsgestalterna för det kognitiva perspektivet var den schweiziska forskaren Jean Piaget 

(1896-1980), Piaget ansåg att människans tänkande utvecklades i olika stadier (Hwang & 

Nilsson, 2011). Jean Piaget menade även att barnet utvecklas i samband med dess handlingar 

(Nilholm, 2016). Den ryske forskaren vid namn Lev Vygotskij (1896-1934) var även en 

förespråkare för det kognitiva perspektivet. Vygotskij utvecklade Piagets tankar och menade 

att barns utveckling baseras på det sociala samspelet. Detta samspel skall ske mellan barnet och 

en person som har större erfarenhet än den själv, exempelvis en förälder eller lärare. Vygotskij 

menade även att barnets utveckling påverkas av den kultur barnet växer upp i, utvecklingen hos 

barnet är alltså kulturspecifik. Ett begrepp som Vygotskij myntat är begreppet proximal 

utveckling, begreppet innefattar synen på barnets kunnande. Den proximala utvecklingszonen 

bör ligga ett steg utanför barnets nuvarande kunskapsnivå och för att nå dit behöver då barnet 

stöttning av en person med mer kunskap än den själv (Hwang & Nilsson 2011). Vygotskijs syn 

på barnets utveckling hamnar under det sociokulturella perspektivet. Enligt Säljö är det 

sociokulturella perspektivet en process där barn tillägnar de kunskaper som samhället 

värdesätter (2010).  

Med inlärningsperspektivet menar man att en människas beteende påverkas av miljön runt 

omkring. Inlärningspsykologerna studerar människors inlärning och vad den beror på. Det 

studerar även hur den vuxna fungerar som en förebild för barnet som imiterar denne i både tal 

och agerande. Ett perspektiv på inlärning är den sociala inlärningsteorin där barnet inhämtar 

kunskap från omvärlden genom observation. En framstående forskare inom den sociala 

inlärningsteorin är kanadensaren Albert Bandura. Bandura och även andra forskare 

understryker att barn lär sig genom att observera vuxna de ser upp till. Denna typ av 

observationsinlärning kallas modellinlärning (Hwang & Nilsson, 2011). Vilket skulle kunna 

resultera i att barn som har en förälder som är negativt inställd till skolan för över den synen på 

barnet.  

Det interaktionistiska perspektivet behandlar samspelet mellan människor. Perspektivet har 

fokus på människors kommunikationer och relationer. Två av det interaktionistiska 
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perspektivets främsta företrädare är George Herbert Mead (1863-1931) och Charles H. Cooley 

(1864-1929). De två företrädarna menade att människans främsta egenskap bland annat var att 

tolka budskap och relationer. För att människan skall kunna tolka budskap och relationer menar 

Mead och Cooley att människan måste kunna interagera samt ha överensstämmande förståelse 

för sammanhanget (Hwang & Nilsson, 2011).  

Ur det sociokulturella perspektivet skulle barnet då sammanfattningsvis behöva en förälder 

med kunskap och engagemang för att kunna utvecklas. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

och den sociala inlärningsteorin skulle alltså en läxa endast vara positiv i ett hem där eleven 

uppmuntras och har stöd av en vuxen med goda ämneskunskaper. Utgår man ifrån det 

interaktionistiska perspektivet skulle det innebära att den läxa som ges måste vara utformad för 

att skapa en interaktion mellan människor då det är så kunskap inhämtas. Läxan ur det 

interaktionistiska perspektivet skulle dessutom behöva utformas av någon som har samma 

förståelse för sammanhanget som mottagaren. I vår studie kommer vi utgå från samtliga 

perspektiv när vi resonerar kring resultatet.  
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4. Metod och Material  

I följande avsnitt kommer det att redovisas hur vi har gått till väga när vi genomfört vår studie. 

Vi redovisar val av metod, vilka lärare vi valt att intervjua samt hur intervjusituationerna sett 

ut. I detta avsnitt kommer även upplägget av intervjuguiden som lade grunden för samtliga 

intervjuer redovisas.  

4.1 Val av metod 

Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ forskningsintervju även kallad 

samtalsintervju. Genom samtalsintervjuerna kan vi förstå den som intervjuas och dennes syn 

på vår frågeställning (Kvale, 2014). Den kvalitativa forskningsintervjun handlar även om att 

förstå hur människor resonerar och agerar vid olika givna situationer. Valet av metod grundar 

sig i att vi vill skapa en förståelse för hur lärare resonerar kring läxor och då är en kvalitativ 

studie lämplig att använda sig av. En kvantitativ studie hade inte lämpat sig då vi inte var 

intresserade av att veta hur stor del av lärarkåren som var respektive för eller emot läxor (Trost, 

1997). Vi ville däremot ta reda på lärarnas resonemang till varför de använder sig av läxor 

respektive inte i deras undervisning.  Studien har baserats på halvstrukturerade intervjuer för 

att få svar på våra frågeställningar. Detta innebär att vi utgår från några grundfrågor men vi har 

möjlighet att ställa passande följdfrågor under intervjuns gång, för att på sådant sätt kunna få 

fördjupade svar (Trost, 1997). En intervju där man bibehåller samma situation och ordning på 

frågorna är en intervju med en hög standardisering. Kvantitativa intervjuer upprätthåller ofta 

hög en standardisering. Våra intervjusituationer har varierat i längd samt skett på olika platser. 

Intervjuerna har dock för det mesta tagit plats i lärarens ifråga klassrum men vi har även 

intervjuat i grupprum och på café. På grund av att våra intervjuer skett på olika platser och tagit 

olika lång tid resulterar detta i att de har en låg grad av standardisering. På grund av detta har 

variationsmöjligheterna inom intervjuerna varit stora (Trots, 1997). Under hela arbetsprocessen 

har vi valt att arbeta tillsammans. Vi har gemensamt inhämtat material, hållit i intervjuerna samt 

skrivit hela arbetet tillsammans.   

 

4.2 Forskningsetiska principer 
De fyra forskningsetiska principerna är; nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet 

och konfidentialitetskravet. De fyra principernas syfte är att skapa normer mellan 

uppgiftslämnare och den som håller i forskningsstudien.  

 Med nyttjandekravet menas att den information som samlas in om enskilda personer 
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endast får användas till forskning. Samtyckeskravet presenterar den intervjuades rätt att själv 

bestämma över sin medverkan och kan därmed välja att avbryta intervjun eller avbryta sin 

medverkan i studien. Med informationskravet menas att forskaren skall informera om 

forskningens syfte till de som medverkar. Den sista principen är konfidentialitetskravet och 

betyder att alla personuppgifter som tas in för studien skall förvaras så att obehöriga ej kan 

komma åt dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtliga lärare som deltog hade innan intervjutillfället kontaktats via mail eller telefon 

där studiens syfte samt deras deltagande presenterades. Vid samtliga intervjuer inledde vi 

även med att presentera studiens syfte samt en förtydligande om att deras deltagande skulle 

ske anonymt. Varje intervjudeltagare gavs möjlighet att avbryta intervjun och även tacka nej 

till inspelning av det kommande samtalet. Då vi endast intervjuade vuxna valde vi att ej 

använda oss av en samtyckesblankett utan informerade istället via mail eller telefon.  

 

4.3 Urval av lärare 

Vi har att intervjuat grundskolelärare från årskurs 1-6 (se tabell 1) då studien belyser läxans roll 

för de yngre eleverna. Valet av åldersgrupp var från början baserad på den utbildning vi går, 

vilket är Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 

1-3. Dock uppstod ett missförstånd med den samordnare som hjälpte oss att ta kontakt med två 

av de lärare vi intervjuat. Via mailkontakt förklarade vi för samordnaren syftet med studien 

samt att studien gällde lärare för de yngre åldrarna. Dock resulterade detta i att en av dessa 

intervjuer genomfördes med en lärare som undervisade årkurs 4-6, vilket från början inte var 

tanken. I denna studie har sex lärare intervjuats, samtliga lärare vi intervjuat är behöriga. Deras 

erfarenhet inom läraryrket varierar från 5-22 år. Tanken var att intervjua lika många som arbetar 

med läxor respektive läxfritt. Vi har därför intervjuat tre lärare som använder sig av läxor i sin 

undervisning och tre som arbetar läxfritt. 
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Lärare Årskurs Arbetar med 

läxor 

Arbetar läxfritt 

1 1  X 

2 1  X 

3 4-6  X 

4 2 X  

5 1 X  

6 2 X  

 

Tabell 1: Intervjuer med lärare som arbetar med läxor respektive läxfritt. 

 

För att hitta lärare att intervjua tog vi hjälp av kontakter vi tidigare har knutit an till under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Kontakten med dessa lärare togs via mail. Ingen av de lärare 

vi tidigare mött arbetar läxfritt. Vi behövde därför etablera nya kontakter vilket vi gjorde genom 

en grupp på Facebook som heter Läxfritt. Vi tog kontakt med gruppens administratör, även 

författare till boken Läxfritt -för en likvärdig skola, Pernilla Alm. Alm godkände vår förfrågan 

samt hjälpte oss att etablera kontakter med skolor som arbetar läxfritt. Kontakten med dessa 

lärare genomfördes med hjälp av en samordnare på läxfria skola söder om Stockholm. 

Kontakten med samtliga lärare har tagits via mail och telefon. Via mail och telefon informerade 

vi samtliga lärare att deras deltagande skulle vara anonymt. Vi valde att intervjua lärare från 

olika skolor i den mån det gick då vi ville förebygga alltför liknande svar exempelvis om skolan 

har en läxpolicy. Samtliga intervjuer genomfördes i Uppland.  

 

4.4 Intervjuguiden 

Inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide med öppna frågor baserad på studiens 

frågeställningar samt materialet vi tagit del av från tidigare forskning. Efter en pilotintervju 

valde vi att utveckla intervjuguiden ytterligare då frågorna behövde variera beroende på om 

läraren arbetade med läxor eller inte. När de lärare som arbetar med läxor intervjuades utgick 

vi ifrån en intervjuguide, (se bilaga 1). Medan vi utgick från en annan intervjuguide då vi 

intervjuade de lärare som arbetar läxfritt, (se bilaga 2). De båda intervjuguiderna är snarlika 

dock skiljer de sig åt på vissa frågor. Frågan: Varför har du valt att arbeta med läxor i din 
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undervisning? Ändrade vi i bilaga 2 till: Varför använder du dig inte av läxor i din 

undervisning? Dessutom skiljer sig intervjuguiderna kring de frågor som handlar om vilka läxor 

som ges och hur de läxorna är utformade. Vi har byggt vår intervjuguide på ostrukturerade 

frågor vilket Trost menar leder till öppna svarsmöjligheter för den man intervjuar. Skulle vi 

istället valt oss av att ha strukturerade frågor hade enligt Trots svarsalternativen begränsats 

(1997). En av de viktigare frågorna i intervjuguiden lyder: I läroplanen står det ingenting om 

läxor, hur ställer du dig till detta? Vi valde att ha med den frågeställningen då vi anser att 

frågan är relevant samt att vi i avsnittet Tidigare forskning presenterar läxans roll i samtliga 

styrdokument. Utifrån detta kan man urskilja läxans olika roller och hur den presenterats över 

tid, vi valde därför att ha med styrdokumenten som ett tema i resultatdelen. Efter vi transkriberat 

vårt intervjumaterial kunde vi tydligt urskilja teman som återkom genom samtliga sex 

intervjuer. För att tydliggöra de olika temana i intervjuerna färgkodade vi dem samt 

sammanställde dessa i vår resultatdel. Vi kom fram till studiens resultat genom att koppla den 

tidigare forskningen med de teman som uppstått under intervjuerna.  

  

4.5 Intervjusituation 

Alla intervjuer skedde efter lektionstid, det var upp till lärarna att bestämma tid och plats. Vi 

valde att anpassa oss efter lärarna då de ställde upp och tog sig tid att besvara våra frågor. 

Intervjuernas längd varierade mellan 20-40 minuter. En viktig punkt som Trost lyfter i sin bok 

Kvalitativa intervjuer är att den intervjuade ska känna sig trygg på den plats intervjun sker 

(1997). Majoriteten av intervjuerna skedde i lärarnas klassrum, något som lärarna själv valde.  

Inför våra intervjuer gick diskussionen kring hur intervjuerna skulle läggas upp. Vi valde 

att genomföra intervjuerna tillsammans då vi båda känner oss samspelta och hade en tanke om 

att det skulle generera en djupare informationsmängd. Dessutom menar Trost att genom att vara 

två samspelta intervjuare kan det bidra till en större förståelse av svaren som ges under 

intervjun. Om vi däremot ska se det utifrån den intervjuades perspektiv kan denna typ utav 

intervju kännas som ett maktövergrepp enligt Trost (1997). Dock ansåg vi att lärarna i sin 

position redan har ett övertag gentemot oss som lärarstudenter. Dessutom anser vi inte att detta 

ämnesområde är känsligt, vilket också var en bidragande faktor till att vi kunde hålla i intervjun 

gemensamt. Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av oss själva samt en presentation 

av studiens frågeställningar och syfte. Under alla intervjuer har vi tillsammans delat på 

uppgiften att hålla i intervjun och ställa frågorna. Dock har vi efterhand insett att vi tog oss an 
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olika roller. En av oss förde anteckningar medan den andra tänkte ut och ställde följdfrågor 

under intervjuns gång.  

Vi valde också att intervjua lärarna enskilt, då en gruppintervju kan leda till att några av 

deltagarna inte får komma till tals. Med detta menar Trost att några av deltagarnas synpunkter 

kan dominera medan andras synpunkter inte ens tas upp (1997). Under intervjuerna valde vi att 

anteckna och spela in samtalet. Några fördelar med att använda sig av inspelning i samband 

med samtalsintervjuer menar Trost kan vara möjligheten att lyssna igenom samt att kunna 

skriva ut hela intervjun i text, med andra ord transkribering. Med hjälp av det inspelade 

materialet kan man dessutom lära sig av sina misstag men även ta till sig av det som är bra. En 

annan stor fördel är enligt Trost att fokus kan läggas på intervjun istället för att anteckna. Dock 

menar även Trost att det finns några nackdelar med inspelning utav samtalsintervjuer. Tiden till 

att lyssna av det inspelade materialet kan vara tidskrävande och blir därmed en nackdel. 

Dessutom går mimik och gester till spillo, något som annars skulle kunna bidra till intervjun. 

En annan nackdel kan vara att den intervjuade ifråga finner inspelningen obekväm och därmed 

blir hämmad under intervjun (1997). Innan varje intervju ställdes frågan om vi fick spela in 

samtalet, alla de lärare som intervjuades godkände detta. Vi valde att spela in intervjuerna med 

hjälp av en mobiltelefon då denna utrustning var lättillgänglig för oss. Nu i efterhand kan vi 

reflektera över valet av att spela in med en mobiltelefon. Mobiltelefonens användning har i 

dagens samhälle blivit normaliserad. Därför tror vi att mobiltelefonen under intervjuerna bidrog 

till en lättsammare stämning än om vi hade haft en bandspelare. Då bandspelare ej används i 

dagligt bruk kan denna upplevas som främmande vilket kan bidra till att intervjusituationen 

upplevs obekväm. 

 

4.6 Metodreflektion 
Då studiens resultat baseras på de sex intervjuer vi genomfört, vill vi även lyfta för- och 

nackdelar med valen som gjort i samband med intervjuerna. Valet av de lärare vi intervjuat 

började med att vi tog kontakt med lärare vi känner från tidigare. Fyra av de lärare vi kontaktade 

tackade ja till att vara med i studien. I ett tidigt skede i studien valde vi att studien skulle grundas 

på sex intervjuer, tre lärare som arbetade med läxor samt tre som arbetade läxfritt. I efterhand 

har vi författare diskuterat om det finns några för- och nackdelar med att ha känt flertalet av de 

vi intervjuat. En nackdel skulle kunna vara att den man känner, inte upplever att hen kan utrycka 

sig och sina åsikter fullt ut. Då den som intervjuar samt den som blir intervjuad känner varandra 

kan intervjun lätt övergå till att bli mer vardaglig. I och med detta finns det en risk att man som 
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intervjuare påstår och föreslår istället för att fråga. Trost menar att man skall vara försiktig med 

detta och låta den intervjuade tala och inte tvärtom (1997). Å andra sidan kan 

intervjusituationen påverkas positivt då bägge parter känner varandra och intervjun får ett 

naturligt flöde. Vid en intervjusituation där parterna ej känner varandra sen tidigare är det lättare 

att den kontakt man bygger upp under intervjusituationen raseras vid ett misstag exempelvis 

om den som intervjuar kommer av sig eller ställer en opassande fråga (Trost, 1997). Vi 

upplevde dock att samtliga intervjuer flöt på naturligt även med de lärare vi inte känt från 

tidigare. Under samtliga intervjuer användes en mobiltelefon för att spela in samtalen. Vi har i 

efterhand reflekterat över valet av inspelningshjälpmedel. Idag är det inte ovanligt att 

mobiltelefoner ligger framme då vi oftast vill vara tillgängliga. Vi upplevde samtliga intervjuer 

som avslappnade. Mobiltelefonen som användes glömdes bort av både de intervjuade men även 

av oss som intervjuade. Hade vi istället valt att använda oss av en bandspelare vid inspelningen 

hade enligt Trost detta upplevts som påkostat och krystat (1997). Dessutom hade denna typ av 

utrustning vara svårare att komma över än en mobiltelefon. Bandspelaren hade även tagit tid att 

lära sig då vi aldrig varit i kontakt med en sådan tidigare. I efterhand har vi insett att vi hade 

hunnit hålla samt bearbeta fler intervjuer vilket hade resulterat i ett mer nyanserat resultat. 

Dessutom har vi i efterhand insett att platsen för intervjun har en betydande roll. En av 

intervjuerna hölls på ett café vilket resulterade i en svår transkribering där annat ljud störde 

samtalet med den intervjuade.   
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet av vår empiriska studie. Resultatet är indelat i fyra teman; 

ansvar, tid, följder av läxor/läxfritt och styrdokument - en likvärdig skola. Lärarna som 

intervjuats är anonyma. För att kunna referera till lärarna nämner vi dem vid en siffra, då vi 

anser att det finns fler aspekter att ta hänsyn till vid användning av fiktiva namn. Exempel på 

dessa aspekter skulle vara etnicitet, ålder samt könsneutralitet. Lärarnas kön, ursprung samt 

ålder är ej intressant för studiens resultat. Därav presenteras lärarna vid siffror istället för fiktiva 

namn. se tabell 1 på sida 14.  

 

5.1 Ansvar  

Ansvar är ett av argumenten till att ge läxor som flertalet lärare berör. Lärarna som gav läxor 

menade att det kan hjälpa eleverna att utveckla en studieteknik inför senare årskurser. Painter 

är även en av de förespråkare för läxor som menar att läxan är ett verktyg där eleven kan lära 

sig att arbeta självständigt och utveckla en god studieteknik (2004). När vi ställer frågan: Vad 

är en läxa? svarar majoriteten av lärarna att läxan är en hemuppgift som skall genomföras 

självständigt. Lärare 6, som har en årskurs 2, menar att hen ger läxor då eleverna ska lära sig 

att ta ansvar för sina studier. På frågan: Behöver eleverna stöd i sin läxläsning eller inte? svarar 

samma lärare: matteläxan tror jag alla klarar av, men så små som de är i årskurs två tror jag 

alla behöver hjälp med att sätta igång med läxan. Det är få som är så mogna att de bara gör 

den. Lärare 4, som också ger läxor i sin undervisning menar att ett utav skälen till att ge läxor 

är att eleverna ska lära sig att planera sin tid. Lärare 4 har likt Lärare 6 en årskurs 2. Lärare 5 

använder sig också utav läxor i sin undervisning och definierar läxan som en uppgift där eleven 

ska kunna arbeta självständigt. Dock svarar samma lärare att de läsläxor som ges kräver stöd 

av en vuxen: de ska ju läsa högt för någon och då behövs det en vuxen. En av de lärare som 

arbetar läxfritt, menar att skolan inte bör lägga ansvaret utanför skolans väggar och menar att 

läxor bidrar till en orättvisa bland eleverna, då deras förutsättningar i hemmet skiljer sig åt. 

Detta är även någonting Cooper lägger vikt vid, Harris Cooper menar att effekten av läxan 

varierar då eleverna har olika hemförhållanden (2007). När vi senare under intervjun 

diskuterade läsläxan och dess omfattning var Lärare 2 respons: det ska inte vara avhängt om 

man har bra föräldrar eller inte för att bli en bra läsare, det är min business, det är därför jag 

är här. Det Lärare 2 och även Westlund lyfter är att det är viktigt att man som lärare reflekterar 

över läxans funktion, då läxan bidrar till att föräldrar får ett större ansvar för elevernas inlärning 
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(2007). Detta kan jämföras med Vygotskijs kognitiva syn på kunskap då han menar att barns 

utveckling baseras på det sociala samspelet, detta perspektiv på lärande benämns även som det 

sociokulturella perspektivet (Hwang & Nilsson, 2011).  

En av lärarna som idag arbetar läxfritt men tidigare arbetat med läxor i sin undervisning, 

ansåg att den enda fördelen med läxor skulle kunna vara att föräldrarna tillåts vara mer delaktiga 

i skolarbetet. Men sedan avslutas hela intervjun med att läraren tillägger: skolarbete är vårt 

ansvar, jag tycker inte att vi ska lägga bort det på någon annan som inte har förmågan, så 

tycker jag! I likhet med det interaktionistiska perspektivet menar läraren att det är viktigt att 

skolarbetet sker i skolan då förutsättningarna är samma. Dessutom vet läraren vad eleven kan 

och behöver för att kunna utvecklas. Elevens utveckling sker alltså i interaktion med en 

samspelt lärare som har förståelse för situationen, vilket det interaktionistiska perspektivet 

menar är en viktig förutsättning för lärandet (Hwang & Nilsson, 2011). Detta visar att i stort 

sett samtliga lärare kunde se både för- och nackdelar med läxor.  

 

5.2 Tid 

Begreppet tid var ofta något som kom upp i samband med läxan, både hos de lärare som 

använde sig utav läxor eller inte. Lärare 6 menar att den främsta anledningen till användningen 

av läxor är att tiden i skolan inte räcker till. Läraren menar att exempelvis 

multiplikationstabellen och lästräningen är för tidskrävande och hinns därför inte med under 

den ordinarie skoldagen. Lärare 1 som anser sig arbeta läxfritt lyfter också denna aspekt och 

ger därför endast en läsläxa per vecka. Lärare 1 menar att färdighetsträning ej ryms under 

lektionstid. Enligt Lärare 4 behöver eleverna läsa varje dag för att kunna bli goda läsare. Dock 

är samma lärare kluven till läxor då det är en arbetsbelastning för lärarna att hinna administrera 

läxan. Lärare 4 trycker på att alla läxor som ges bör ha ett tydligt syfte samt att det måste finnas 

tid för att följa upp läxan under lektionstid. Ett annat tidsperspektiv lyfts av Lärare 5, där hen 

menar att vissa elever behöver sitta hemma och arbeta för att hinna ikapp det som eleven inte 

hunnit med under skoldagen. Lärare 5 menar då att: det är ju därför man inte vill ha så mycket 

läxor heller, för det drabbar ju dem som inte hinner med allt i skolan.   

En annan tidsaspekt tas upp av Lärare 3 som arbetar läxfritt. Lärare 3 menar att utan läxor 

i undervisningen finns det mer tid att planera och följa upp det arbete som görs i skolan. Läraren 

menar att tiden för att planera och rätta en läxa tar mer tid än läxans vinning. Lärare 2 arbetade 

tidigare med läxor i sin undervisning, alla läxor hen gav ut var individanpassade, vilket var 

tidskrävande. I och med detta ledde det till att Lärare 2 tappade greppet om sin undervisning då 
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fokus istället hamnade på vad eleven skulle göra när denne kom hem. Lärare 2 uttrycker sig på 

detta sätt då hen nu arbetar läxfritt: Jag har frigjort massa tid som jag kan ägna mig åt att göra 

härlig undervisning här och verkligen klura ut hur vi kan träna på exempelvis tiokompisar som 

annars är en typisk läxa. Läsläxan är den läxa som nämns mest frekvent när begreppet tid tas 

upp. Enligt flera av de lärare som arbetar med läxor räcker inte tiden i skolan till för att eleverna 

ska kunna bli goda läsare. Detta är även något Hellsten har kommit fram till. Hellstens forskning 

visar att tiden i skolan inte räcker till för eleverna att kunna befästa sina kunskaper (2000). Dock 

menar de lärare som arbetar läxfritt att tiden finns om den prioriteras rätt. En utav de lärare som 

arbetar med läxor finner dock en nackdel med dessa och det är att tiden för att hinna förbereda 

och följa upp läxan inte räcker till. Både föräldrar och elever har idag långa dagar både på 

arbetet och i skolan. Enligt Westlund vill eleverna ha en tydligare fritid med färre läxor då de 

upplever fritiden som en gråzon mellan arbete och vila (Granström, 2007).  

 

5.3 Konsekvenser av att arbeta med respektive utan läxor 

De vanligaste argumenten kring att arbeta läxfritt respektive med läxor sammanfattas utifrån 

tre temaområden; Samverkan - skola och hem, Läxan - en källa till lugn och ro eller en källa 

till stress samt Repetition och missförstånd.  

 

5.3.1 Samverkan - skola och hem 

En positiv aspekt med att ha läxor i sin undervisning är bland annat att det skapar en naturlig 

ingång till kontakt mellan föräldrar och skola. Lärare 6 menar att läxan till och med kan bidra 

till att föräldrarna får insikt i sitt barns kunskapsutveckling. Dessutom menar samma lärare att 

läxan kan vara ett positivt verktyg för föräldrarna att få en insyn i den dagliga verksamheten. 

Lärare 5 och Lärare 4 tar även dem upp föräldrakontakten som en positiv aspekt med att ha 

läxor. Lärare 4 menar att: Det sätter fart på engagemanget hos föräldrarna och det kan bidra 

till kvalitetssamtal mellan barn och föräldrar. Trots argumentet om föräldrakontakt är samma 

lärare kluvna till läxan då läxan och andra sidan kan bidra till konflikter i hemmet samt vara ett 

stressmoment för familjen.  

Författaren (Ida): Kan du berätta om de fördelar och nackdelar du ser med läxor?  

Lärare 6: Föräldrarna kommer hem och är trötta, då blir nackdelen att läxan blir en källa till 

konflikter. 
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Därmed menar lärare 6 att läxan inte skapar en positiv föräldrakontakt utan det motsatta. Under 

samma fråga menar Lärare 4 att föräldrarnas egen skolgång kan bidra både ur en negativ samt 

positiv aspekt. Med detta menas att en förälder som har en negativ skolsyn för över detta till 

sitt barn medan en förälder med positiv skolsyn istället för över denna syn till sitt barn.   Detta 

är i likhet med vad den sociala inlärningsteorin grundar sig på. Teorin menar att alla barn lär 

sig genom att observera vuxna de ser upp till, exempelvis en förälder (Hwang & Nilsson, 2011). 

Lärare 4 menar att om man som förälder inte har självförtroende nog att stötta sitt barn i 

läxarbetet kan detta resultera i brist på ork och kraft. Även långa arbetsdagar kan vara en 

bidragande faktor till att föräldrar inte orkar stötta sina barn i läxläsningen menar samma lärare.  

 

5.3.2 Läxan - en källa till lugn och ro eller en källa till stress 

En negativ följd av läxor som tas upp av både Lärare 2 och Lärare 3 är stressfaktorn. De båda 

lärarna menar att läxor skapar stress och oro för både barn och ungdomar. Lärare 3 menar att 

även föräldrarna kan bli stressade av barnens läxor. Lärare 2 uttrycker sig om denna aspekt på 

detta sätt: Läxor är att skapa obalans mellan vila och arbete. Hjärnan blir klok när den får vila. 

Å andra sidan menar Lärare 1 att stressen istället kan finnas i skolan för vissa barn. Hen 

uttrycker sig om detta genom att säga: hemma kanske man kan slappna av och man kan arbeta 

mer effektivt. En del barn behöver ju väldigt mycket lugn och ro och inte så mycket stimuli 

utifrån. Lärare 4 lyfter också denna faktor där hen påpekar barns olika takt att lära sig och 

utvecklas: Skolan ska vara 100 procent för alla men vissa barn lär ju sig väldigt långsamt och 

vissa väldigt snabbt, så det är en nöt att knäcka. De barn som lär sig långsamt och har lite stöd 

hemifrån, vad gör man med dem? Lärare 2 menar dock att det är dessa barn som behöver mest 

vila, om dessa barn säger hen: De kämpar ofta så hårt under sin skoldag att dem om några är 

så välförtjänta av en vila innan nästa skoldag kommer.  

 

5.3.3 Repetition eller missförstånd  

En annan positiv aspekt med att ge läxor som bland annat lyfts av Cooper är att eleverna får tid 

att befästa de kunskaper dem lärt sig under skoldagen (2007). Lärare 5 håller med om detta och 

menar att läxan skapar ett tillfälle för repetition, hen säger: Repetera, det är ju nyckeln till det 

mesta av inlärningen. Någon som även lyfter denna aspekt är författaren och läraren Lesley 

Painter. Painter menar att läxan är en förlängning av det som sker i klassrummet samt att den 

positivt bidrar till elevernas inlärning (2004). Lärare 6 är överens med tidigare påståenden och 

menar att läxan är ett praktiskt verktyg för eleven att kunna nöta in de kunskaper som behöver 
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befästas. Dock menar Lärare 1 att missförstånd kring läxan kan uppstå, vilket kan bidra till att 

läxan gör mer skada än nytta för elevens kunskapsinhämtning. Hen menar att det kan finnas 

kulturella skillnader i exempelvis hur man löser en matematikuppgift, vilket kan skapa 

diskussioner och missförstånd. Lärare 2 har ytterligare en infallsvinkel då hen menar att 

repetitionen bör göras under skoldagen. På så sätt kan man som lärare upptäcka var elevens 

kunskaper brister och ändra strategi för att stötta eleven. Lärare 2 uttrycker sig på detta sätt: 

Här i skolan kan jag se vad som är fel och hjälpa eleven att hitta andra metoder att lära sig, 

även en typ av studieteknik man guidar dem helt enkelt.  

 

5.4 Styrdokument – en likvärdig skola 

I tidigare styrdokument var instruktionerna tydliga om hur lärare borde förhålla sig till 

hemuppgifter. Vid jämförelse med de två senaste styrdokumenten, Lpo94 och Lgr11, är detta 

en stor skillnad. Här nämns varken läxa eller hemuppgift, däremot nämns det att: Skolan ska 

vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste 

därför ske i samarbete med hemmen (2014).  

Lärare 1 använder sig inte av läxor i sin undervisning då hen vill att skolan ska vara jämlik 

och kompensatorisk. Lärare 1 menar att om läxor ges är detta svårt att uppnå, om detta säger 

hen: Om man ger en läxa där föräldrarna förväntas vara delaktiga och de inte kan göra det, 

då är inte det jämlikt. Samma lärare har förståelse för varför läxor används då det står i 

styrdokumenten att det ska finnas en samverkan mellan skola och hem, dock säger Lärare 1 

senare under intervjun: Det finns ju inget i styrdokumenten som säger att vi ska ha läxor och 

då väljer jag att lägga fokus på undervisning istället. Lärare 2 lyfter även jämlikhetsaspekten 

och säger: Vi ska ju ha en likvärdig utbildning i Sverige och det är omöjligt att uppnå om man 

lägger ansvaret utanför skolans väggar. Samma lärare menar att läxor kan bidra till en extrem 

orättvisa och därför bör man undervisa barnen i skolan då alla ges samma förutsättningar. På 

frågan om läxans frånvaro i styrdokumenten svarar Lärare 1: hade det stått i läroplanen att jag 

skulle ge läxor så hade jag ju förmodligen varit tvungen att göra det, så det är ju ett skönt stöd. 

Då Lärare 3 hade svårt att besvara frågan om läxans roll i läroplanen ställde vi direkt en 

följdfråga.  

 

Författaren (Angelica): Är detta en bidragande faktor till att du inte använder dig av läxor i din 

undervisning?  
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Lärare 3: Nej det tror jag inte men det öppnar ju upp för att det är okej. Men jag tycker det är skönt 

att de lämnar det öppet. 

 

 Lärare 4 som till skillnad från Lärare 3 arbetar med läxor i sin undervisning anser också att det 

är bra att det inte finns några riktlinjer om läxan i styrdokumentet. På så sätt lämnas tolkningen 

öppen. Samma lärare fortsätter diskussionen kring läroplanen och uttrycker sig så här: Jag tror 

att om man skulle förbjuda läxor i skolan så är det ju ändå så att skillnaden skulle finnas kvar. 

Hen menar att de barn som får hjälp och stöd hemifrån kommer att få det stödet oberoende om 

barnet har läxa eller inte. Under samma fråga menar Lärare 3 att klyftorna skulle öka mellan 

eleverna om läxan togs bort då chansen till läxhjälp skulle försvinna. Lärare 5 som arbetar med 

läxor i sin undervisning är däremot kluven till läxans roll i undervisningen. Dock kan Lärare 5 

inte avstå från läxor då hen arbetar på en skola där en policy bestämmer hur lärarna ska förhålla 

sig till läxor. Skolans policy innefattar att lärarna ska ge två läxor i veckan från årskurs 1, en 

svenskaläxa samt en matematikläxa. Från årkurs 4 skall även en engelskaläxa ges.  

 

Författaren (Ida): I läroplanen står det ingenting om läxor, hur ställer du dig till detta?  

Lärare 5: Jag tycker det är bra för jag tycker inte man kan begära… skolan ska ju ske i skolan. Man 

ska inte behöva ta hem skolarbetet.  

 

I och med detta svar kan man tydligt urskilja lärarens kluvenhet till läxor då hen måste ge dessa 

på grund av skolans policy. Under samma fråga svarar lärare 6: Det har jag aldrig tänkt på, det 

kanske skulle vara reglerat. Fast jag förstår ju varför de inte skrivit dit det för det är ju så olika. 

Lärare 6 är precis som Lärare 3 och Lärare 4 enig om att det är bra att arbetet med läxor inte 

finns utskrivet i styrdokumenten. Lärare 6 menar att det är bra med en pedagogisk frihet då hen 

menar att lärare redan är tillräckligt styrda i sitt arbete.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi att reflektera över de resultat studien visar. Vi kommer även att 

lyfta några aspekter vars innebörd kan ha haft inverkan på studiens resultat. Syftet med studien 

var att ta reda på hur lärare definierar läxan, läxans funktion samt hur olika lärare förhåller sig 

till läxor i deras undervisning.  

Vi inledde samtliga intervjuer med frågan: Vad är en läxa för dig? I enlighet med Cooper 

(2007) ansåg majoriteten av lärarna att läxan är en hemuppgift som skall genomföras 

självständigt utanför ordinarie skoldag. Av de lärare som arbetade med läxor i sin undervisning 

svarade två av tre på frågan som ovanstående definition. Dock var all tre lärare samtidigt eniga 

om att deras elever inte skulle kunna genomföra läxarbetet självständigt. I och med detta kom 

vi i ett tidigt stadie i kontakt med läxans tudelning. Då hemförhållanden varierar från familj till 

familj menar de som istället arbetar läxfritt, att detta är ett av de främsta argumenten till att inte 

ge läxor. De menar att det uppdrag man har som lärare är att ge alla barn samma förutsättningar 

till en likvärdig utbildning. I de fall där läxan kräver stöd från en vuxen är det då svårt att skapa 

samma förutsättningar för samtliga elever, då hänsyn till skillnader i hemförhållanden inte tas. 

Vilket då skulle kunna innebära att man som lärare negativt bidrar till ökade klyftor i elevernas 

kunskapsutveckling. Dock anser en av de lärare vi intervjuat att klyftorna skulle öka om läxan 

inte fanns då läxhjälpen skulle försvinna. Samma lärare säger även att vissa läxor skulle kunna 

bidra till ökade klyftor. Detta påvisar tydligt läxans tudelning i den svenska skolan. John Hattie 

har i sina metaanalyser kommit fram till att läxor i de yngre åldrarna kan vara skadligt för 

barnets lärande (2012), kan de olika hemförhållandena vara en av de faktorer som lett till hans 

resultat? Vi ställer oss då återigen frågan om det är acceptabelt att lägga skolarbete utanför 

skolans väggar, vems blir ansvaret då? En av läxans funktioner är att eleverna ska övas i att ta 

ansvar, menar Painter (2004). Detta är ett argument de lärare som arbetar med läxor använder 

sig av, majoriteten av dem menar att det är ett bra sätt för eleven då man förbereder denne för 

senare studier samt att eleven får öva på att ta eget ansvar. Dock nämner samma lärare senare 

under intervjuerna att deras elever behöver stöd i sin läxläsning, de menar att eleverna är för 

små för att ta detta ansvar. Även här kan man se att läxans funktion blir uppdelad i två motpoler, 

å ena sidan skall läxan bidra till ansvarstagande elever men i de yngre åldrarna hamnar istället 

detta ansvarstagande hos vårdnadshavaren. I samband med ämnesområdet ansvar, kom vi 

återigen i kontakt med läxans tudelning. Tudelningen om läxor är inte bara något vi ser lärare 

emellan utan även inom den enskilde läraren. En ytterligare aspekt som visar läxans tudelning 

är elevens arbetsbelastning. En elev som kräver lugn och ro i sin kunskapsinhämtning kan 
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uppleva skoldagen som en påfrestning. Några av de lärare som arbetar med läxor i sin 

undervisning menar då att läxan kan bidra till att dessa barn istället får lugn och ro vid 

läxläsningen. Å andra sidan menar de lärare som arbetar läxfritt att det är dessa elever som 

främst behöver vila efter en påfrestande dag i skolan. Är det då acceptabelt att eleverna skall 

behöva arbeta utanför skoltid för att finna lugn och ro? Borde då inte fokus istället flyttas till 

att lösa den problematik kring klassrumsklimatet som vissa av lärarna använder som argument 

för att ge läxor?  

Vi båda författare förstår läxans tudelning då detta är en bidragande faktor till att vi valt att 

genomföra denna studie. Med ett år kvar av vår utbildning har vi ännu inte kommit in på 

begreppet läxa och dess innebörd. Innan vi började arbetet med vår studie förstod vi inte varför 

det inte nämnts under vår utbildning. Dock har vi under studiens gång förstått varför läxan inte 

kommit på tal då forskningen kring den är bristfällig. Således har detta bidragit till 

begränsningar inom vår studie då vi inte haft tillgång till så många tillförlitliga källor som vi 

velat, i exempelvis avsnittet Tidigare forskning där läxans effekt samt funktion presenteras. Vi 

anser att läxan är ett ämne som behöver belysas och diskuteras då vi tror att läxan till stor del 

är en tradition som lever kvar. När vi ser tillbaka i skolans styrdokumentfår vi större förståelse 

för läxans tudelning. I den första läroplanen beskrivs läxans utformning, samt i vilka årskurser 

den skall ges. För att sedan i 1969 års läroplan presenteras som frivillig. Dock ändras läxans 

roll i 1980 års läroplan och lyfts återigen som en väsentlig del i skolarbetet, för att i 1994 års 

läroplan inte ens nämnas vilket den heller inte gör i dagens läroplan. Detta skapar en större 

förståelse för läxans existens i svenska skolan och även en förståelse för de lärare som arbetat 

i flera år och tagit del av andra styrdokument än det gällande. Dock är läraryrket plastiskt det 

vill säga i ständig förändring vilket betyder att man som lärare alltid måste vara öppen för 

förändring och våga utvecklas i den roll man har.  Skolan har under tid förändrats i och med 

olika reformer, dock lever fortfarande vissa traditioner kvar och kanske är en av dessa läxan. 

Något intervjuerna visat är att lärarna ofta ger läxor på grund av föräldrarna, både för att de 

skall få en insyn i skolarbetet men också för att läxor är något föräldrarna förväntar sig. Detta 

är en aspekt som skulle kunna påvisa läxans tradition i skolan.  
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7. Slutsats 

Syftet med studien var att skapa en grund för oss att stå på inför vår kommande yrkesroll. Då 

läxan är omdebatterad men forskningen kring den bristfällig såg vi denna studie som ett tillfälle 

att undersöka och belysa läxans roll i skolan. I detta avslutande avsnitt kommer vi förankra 

syftet med de resultat vi fått utifrån våra frågeställningar.  

Vår första frågeställning lyder: Vad är en läxa? Baserat på den forskning vi tagit del av 

samt lärarnas svar har vi kommit fram till att läxans definition är komplex på grund av dess 

tudelning. Läxan definieras som en hemuppgift som bör genomföras självständigt utanför 

ordinarie skoldag. Majoriteten av de intervjuade lärarna definierade läxan som en självständig 

hemuppgift. Den andra frågeställningen lyder: Vad fyller läxor för funktion i undervisningen? 

Läxans funktion är till stor del att lära eleverna att ta eget ansvar samt färdighetsträning. De 

lärare som arbetar med läxor i sin undervisning menar att läxan tränar eleven i att ta ansvar. 

Dock menar samma lärare att eleverna i de lägre årskurserna inte klarar av detta ansvar och 

därför läggs ansvaret automatiskt över på föräldrarna. Även tiden spelar in då lärarna som 

arbetar med läxor anser att tiden för färdighetsträning inte finns i skolan. Baserad på 

intervjuerna har vi därför kommit fram till att de lärare som använder sig av läxor i sin 

undervisning ofta anser att tiden inte räcker till i skolan.  Men enligt de lärare som arbetar 

läxfritt finns tiden om den prioriteras rätt. Båda parter är dock eniga om att tiden för att 

administrera läxan samt följa upp den inte heller ryms under ordinarie skoltid. Denna tudelning 

kring läxan bevisar läxan komplexitet. Den tredje frågeställningen lyder: Hur motiveras läxor 

respektive läxfritt? Till att börja med styrs lärarna av den läxpolicy skolan har, om det finns 

någon sådan. Om inte skolan har en läxpolicy grundar sig lärarens beslut kring läxor utifrån 

hens erfarenheter, men även dess tolkningar från de gällande styrdokumenten. De lärare som 

använder sig av läxor i sin undervisning menar att läxan kan bidra till ett ökat engagemang hos 

föräldrarna och skapa en inblick i den dagliga verksamheten. De menar även att de elever som 

kräver lugn och ro vid arbete får möjlighet till det i och med läxan. Motsatsen till detta lyfter 

de lärare om arbetar läxfritt. De menar att läxan istället bidrar till stress och konflikter mellan 

barn och föräldrar då tiden för läxarbetet inte finns i dagens samhälle. Den sista frågeställningen 

lyder: I vilka undervisningssammanhang används läxor? Studien visar att läxor i de lägre 

årskurserna ges vanligtvis i ämnena svenska och matematik. I svenskämnet är läsläxan 

framträdande och i matematikämnet är läxan ofta inlärning av tabeller. I de övriga ämnena ges 

istället diskussionsfrågor och intervjufrågor som ska ställas till en vuxen.    
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Utifrån studiens resultat kan vi därmed dra slutsatsen att om läxor ska ges bör de ha ett tydligt 

syfte som är kopplad till ordinarie undervisning. Läxan bör även vara individanpassad samt 

kunna genomföras självständigt. Dessutom bör man som lärare reflektera över 

jämlikhetsaspekten då de yngre eleverna ej klarar av att självständigt genomföra läxan, ansvaret 

och en del av undervisningen hamnar då i föräldrarnas händer.  
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8. Vidare forskning 
Utifrån studiens resultat har vi kommit fram till läxans tydliga tudelning, både mellan lärare 

men även inom dem själva. Läxan nämns inte i dagens gällande styrdokument ändå ifrågasätts 

den inte. Då vi som lärarstudenter har lärt oss att ifrågasätta alla val man väljer att göra i sin 

undervisning anser vi även att läxan måste ifrågasättas. I denna studie valde vi att endast lyfta 

lärares syn på läxan, därför skulle det vara intressant att vidare undersöka hur elever samt 

deras vårdnadshavare ställer sig till den.  
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Bilaga 1: Intervjuguide – Arbetar med läxor  
 

Namn: 

Skola: 

Årskurs: 

Antal år som lärare: 

Ämnen: 

Klassammansättning:  

 

Vad är en läxa för dig? 

Varför har du valt att använda dig av läxor i din undervisning?  

Vilka typer av läxor ger du? 

Behöver eleverna stöd i sin läxläsning eller inte? 

Är läxorna individanpassade? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

Hur följs läxorna upp? 

I läroplanen står det ingenting om läxor, hur ställer du dig till detta? 

Hur lång tid bör eleven kunna avsätta för att göra läxan? 

Kan du berätta om de fördelar och nackdelar du ser med läxor?  

Finns det några riktlinjer på din skola kring läxor?  
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Bilaga 2: Intervjuguide – Arbetar läxfritt  

 

Namn: 

Skola: 

Årskurs: 

Antal år som lärare: 

Ämnen: 

Klassammansättning:  

 

Vad är en läxa för dig? 

Varför använder du dig inte av läxor i din undervisning?  

Hur påverkas din undervisning av detta val? 

I läroplanen står det ingenting om läxor, hur ställer du dig till detta? Är detta en bidragande 

faktor till att du inte använder dig av läxor i din undervisning? 

Kan du berätta om de fördelar och nackdelar du ser med läxor? 

Finns det några riktlinjer på din skola kring läxor? 

Är det någonting mer du vill tillägga? 

 

 

 


